25. Laten we Jezus
aanbidden in GEEST
en WAARHEID!

Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt
men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet
aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd
komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de
Vader zult aanbidden.
U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten,
want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er
nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo
aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en waarheid.
Johannes 4:20-24 HSV

Zing vrolijk!

Verblijd u in de HEERE en verheug u,
rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van
hart!
Psalm 32:11 HSV
Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een
lofzang past de oprechten. Loof de HEERE met de
harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de
tiensnarige luit. Zing voor Hem een nieuw lied,
speel welluidend met vrolijke klanken.
Psalm 33:1-3 HSV

Waarom aanbidden we God?
Om wie God is:

Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, wan
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Psalmen 106:1 HSV
Laten zij Uw grote en ontzagwekkende
Naam loven. Heilig is Hij.
Psalmen 99:3 HSV

Omdat Hij ons wonderlijk gemaakt heeft:

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij
knielen voor de HEERE ,Die ons gemaakt heeft.
Psalm 95:6 HSV
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt
ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.
Psalmen 139:14 HSV
Het is een opdracht:

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!
Psalmen 150:6 HSV

Om God te zoeken:

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE
zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.
Psalmen 22:26 HSV
Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE
zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek
Zijn aangezicht voortdurend.
1 Kronieken 16:10-11 HSV
Aanbidding zal straks onderdeel worden van ons leven in de hemel:

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de
hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de
kracht zij aan de Heere, onze God.
Openbaring 19:1 HSV

Omdat het overwinning geeft over de duivel:

Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn
vijanden.
Psalmen 18:3 HSV
Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat
vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem
niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.
Psalm 32:6-7 HSV
Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u
zult Mij eren.
Psalm 50:14-15 HSV

De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de
woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei:
Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op
de HEERE , uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn
profeten, dan zult u voorspoedig zijn.
Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers
aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij
voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE ,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!
Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de
HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners
van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden
verslagen.
2 Kronieken 20:20-22 HSV

Om een profetische atmosfeer te creëren:

Verder zonderde David met de legerbevelhebbers mensen af
voor het dienstwerk uit de nakomelingen van Asaf, Heman en
Jeduthun. Zij profeteerden onder het spel van harpen, luiten
en cimbalen. Dit is hun aantal, van de mannen werkzaam voor
hun dienstwerk. Wat betreft de zonen van Asaf: Zakkur, Jozef,
Nethanja en Asarela, zonen van Asaf; onder leiding van Asaf,
die profeteerde onder leiding van de koning.
Wat betreft Jeduthun: de zonen van Jeduthun waren Gedalja,
Zeri, Jesaja, Hasabja en Mattithja, zes. Zij stonden onder
leiding van hun vader Jeduthun die bij het spel van de harp
profeteerde onder het loven en prijzen van de HEERE .
1 Kronieken 25:1-3 HSV

Zodat de glorie van God zich kan openbaren:

Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en
toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten
horen om de HEERE te prijzen en te loven, ja, toen zij de stem
verhieven met trompetten, met cimbalen en andere
muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de
woorden : Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is
voor eeuwig,
dat het huis, het huis van de HEERE , met een wolk vervuld
werd. En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven
staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het
huis van God vervuld.
2 Kronieken 5:13-14 HSV

Hoe aanbidden we God?

Knielend: Mattheüs 2:10-11, Lukas 22:41-42, Efeze 3:12-14, Psalmen 95:6
Opheffen van de handen: 1 Timotheüs 2:8 Psalmen 28:2, 63:4, 92:32
Klappen in de handen: Psalmen 47:2
Met zang: Psalmen 30:4, 47:7, 71:23, 147:1
Met muziekinstrumenten: 2 Kronieken 30:21, Psalmen 43:4 , 149:3, 150
Met reidans: Psalmen 149:3, 150:4
Met gejuich: Psalmen 107:21-22

Aanbidding mag nooit worden veracht!

En het gebeurde, toen de ark van de HEERE in de stad van
David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het
venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag
springen en huppelen voor het aangezicht van de HEERE ,
verachtte zij hem in haar hart.
Vers 20 Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen,
kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David
tegemoet en zei: Wat zal de koning van Israël vandaag
geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de
slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een
leegloper zich schaamteloos uitkleedt!

Maar David zei tegen Michal: Voor het aangezicht van
de HEERE , Die mij uitgekozen heeft boven jouw vader
en boven heel zijn huis door mij aan te stellen als een
vorst over het volk van de HEERE , over Israël, ja, voor
het aangezicht van de HEERE heb ik gehuppeld!
En ik zal mij nog geringer gedragen dan dit en
nederig zijn in eigen oog, maar met de slavinnen
over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden.
Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot
op de dag van haar dood.
2 Samuel 6:16, 20-23 HSV

Breng God dank en lofoffers:

Wie dank offert, zal Mij eren; wie de
rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen
zien. Psalmen 50:23 HSV
Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang; loof
Hem, prijs Zijn Naam.
Psalmen 100:4 HSV

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw
aangezicht staan, laat mijn opgeheven
handen als het avondoffer zijn.
Psalmen 141:2 HSV
En toen Het de boekrol genomen had, wierpen
de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen
zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer
en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de
gebeden van de heiligen.
Openbaring 5:8 HSV

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de
mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt
u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een
heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God
welgevallig zijn door Jezus Christus.
1 Petrus 2:4-5 HSV
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om
uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
Romeinen 12:1 HSV
Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk
de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en
het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een
welgevallen.
Hebreeën 13:15-16 HSV

Gerechtigheid is voor God belangrijker dan uiterlijke godsdienstigheid

Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de
HEERE .
Psalm 4:6 HSV
Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik
ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
De offers voor God zijn een gebroken geest; een
verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet
verachten.
Psalmen 51:17 HSV

Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE.
Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het
vet van gemest vee ; en in het bloed van jonge stieren,
lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. Wanneer u
komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie
heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn
voorhoven?
Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij
een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het
bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet;
het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.

Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met
heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om
ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt,
verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw
gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten
vol bloed.
Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn
ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te
doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees
recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
Jesaja 1:11-17 HSV

En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester,
U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is
geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel
het hart en met heel het verstand en met heel de ziel
en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als
zichzelf, is meer dan alle brandoffers en
slachtoffers.
En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had,
zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk
van God. En niemand durfde Hem meer iets te
vragen.
Markus 12:28-34 HSV
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